تطاقة وثائقية
الزمز7.1.4 :
ديـىان مـؤسســات الشـثـــاب

فقذاُ اىدْغٞح تاىرغٞش أٗ اىردشد ٗ ّؼْ ٜتزىل أُ اىشخض ّفغٔ َٝنِ ىٔ أُ ٝقً٘ تَسض إسادذٔ ٗ اإلفظاذ ػِ سغثرٔ ٍِ
خاله اىقٞاً تإخشاءاخ ػَيٞح ٍطي٘تح أطال ف ٜق٘اّ ِٞاىذٗىح اىرٝ ٜشغة تاىرخي ٜػِ خْغٞرٖا ؛ ٗ ٍِ ّازٞح أخشَٝ ٙنِ أُ
ٝفقذ اىشخض خْغٞرٔ تإسادج اىذٗىح تردشٝذٓ ٍْٖا.
 )1فقذ اىدْغٞح تاىردْظ ْٕ ٗ:ا ّدذ ّ٘ػ ٍِ ِٞاىفقذ اإلساد ٗ ٛاىفقذ اىالإساد:ٛ
أ) اىفقذ اإلساد ٗ:ٛقذ ّظد ػي ٔٞاىَادج ّ ٗ 11دذ ف 4 ٔٞزاالخ:
زاىح اىدضائش ٛاىز ٛامرغة ػِ ط٘اػٞح ف ٜاىخاسج خْغٞح أخْثٞح ٗ أرُ ىٔ تَ٘خة ٍشعً٘ ف ٜاىرخي ٜػِ اىدْغٞح
اىدضائشٝح.

 شزوطها: -1أُ ٝنُ٘ اىدضائش ٛقذ امرغة خْغٞح دٗاج أخْثٞح .
 -2أُ ٝنرغة اىدْغٞح األخْثٞح ػِ ط٘اػٞح .
 -3أُ ٝنُ٘ اىفقذ تطية ٍِ اىَؼْ.ٜ
 -4طذٗس ٍشعً٘ ٝأرُ ىيدضائش ٛاىَنرغة ىيدْغٞح األخْثٞح ػِ ط٘اػٞح ف ٜاىرخي ٜػِ اىدْغٞح .
زاىح اىدضائش ٗ ٛى٘ ماُ قاطشا اىز ٛىٔ خْغٞح أخْثٞح أطيٞح ٗ أرُ ىٔ تَ٘خة ٍشعً٘ ف ٜىرسي ٜػِ اىدْغٞح اىدضائشٝح .
ب)الفقد الغيز إرادي ٗ:قذ ّظد ػي ٚاىساىح اىرٝ ٜنُ٘ فٖٞا اىفقذ غٞش إساد ٛاىَادج  ٍِ 11اىقاُّ٘ اىدْغٞح ٗ ٕ ٜزاىح
اىدضائش ٛاىزٝ ٛشغو ٗظٞفح ف ٜتيذ أخْث ٜأٗ ٍْظَح دٗىٞح ىٞظ اىدضائش ػض٘ا فٖٞا أٗ تظفح ػاٍح ٝقذً ىٔ ٍغاػذاذٔ ٗ ىٌ
ٝرخي ٚػِ ٍْظثٔ أٗ ٍغاػذاذٔ تاىشغٌ ٍِ إّزاسٓ ٍِ قثو اىسنٍ٘ح.

شزوطها:
 -1أُ ٝشغو اىدضائشٗ ٛظٞفح ف ٜتيذ أخْث ٜأٗ فٍْ ٜظَح دٗىٞح ىٞغد اىدضائش ػض٘ا فٖٞا ٗ أُ ال ٝنُ٘ ذ٘ى ٜاى٘ظٞفح تادُ
عاتق ٍِ اىسنٍ٘ح اىدضائشٝح .
 -2ذ٘خ ٔٞاىسنٍ٘ح إّزاس إىٕ ٚزا اىدضائش ٛذطية ف ٔٞذشك اى٘ظٞفح أٗ ٗقف ٍغاػذاذٔ.
 -3أُ ال ٝطٞغ اىدضائشٕ ٛزا اإلّزاس ف ٜاىَذج اىَسذدج قاّّ٘ا ٍِ  15إى ٚشٖش ِٝأٍا ػِ أثش ٕزا اىفقذ عند ػْٔ اىَششٗع
اىدضائش.ٛ
فقد الجنسية تالسحة ٗ :قذ ّظد ػي ٔٞاىَادج  ٕ٘ ٗ 13خاص فقظ تاىدْغٞح اىَنرغثح ػِ طشٝق اىردْظ.

شزوطها :
 -1أُ ٝنُ٘ اىشخض اىزَٝ ٛاسط ف ٜزقٔ اىغسة ٍرَرؼا تاىدْغٞح اىَنرغثح ػِ طشٝق اىردْظ
-2أُ ٝرسقق أزذ اىغثث ِٞىيغسة :
أ) أّٔ اعرؼَو ٗعائو اىغش ف ٜاىسظ٘ه ػي ٚاىدْغٞح.
ب)أُ ال ذر٘افش ف ٜاىَؼْ ٚاىششٗط اىَْظ٘ص ػيٖٞا ف ٜاىقاُّ٘ .
-3أُ ٝنشف ػِ اىغثة اىَثشس ىيغسة خاله ػاٍّ ٍِ ِٞشش ٍشعً٘ اىردْظ .
آثار هذا الفقد  :فا ُ اىرظشفاخ اىر ٜأخشإا اىَؼْ ٜقثو ّشش قشاس اىغسة ال َٝنِ اىطؼِ فٖٞا تسدح أّٔ ىٌ ٝنرغة اىدْغٞح
اىدضائشٝح اىَادج  13فقشج  ٗ 33تزىل فاُ اىغسة ْٝرح أثشٓ ٍِ ذاسٝخ طذٗسٓ.
الفقد عه طزيق التجزيد :زغة اىَادج  ٍِ 22قاُّ٘ اىدْغٞح فاُ اىزَٝ ٛنِ أُ ٝدشد ٍِ خْغٞرٔ ٕ٘ اىشخض اىز ٛامرغة
اىدْغٞح اىدضائشٝح .
حاالت و أسثاب الفقد تالتجزيد:
 -1إرا طذس زنٌ ػي ٍِ ٔٞأخو ػَو ٝؼذ خٞاّح أٗ خْسح؛ ٍظ تأٍِ اىذٗىح.
-2إرا طذس ػي ٔٞزنٌ ف ٜاىدضائش أٗ ف ٜاىخاسج ٍِ أخو ػَو ٝؼذ خشَٝح تؼق٘تح ألمثش ٍِ خَظ عْ٘اخ عدْا.
 -3إرا ذٖشب ػِ قظذ ٍِ اىخذٍح اى٘طْٞح .
-4إرا قاً ىفائذج دٗىح أخْثٞح تأػَاه ذرْافٍ ٚغ طفرٔ مدضائش ٛأٗ ٍضشج تَظاىر اىذٗىح اىدضائشٝح .
أثز التجزيد :زغة اىَادج  ٍِ 24قاُّ٘ اىدْغٞح فاُ اىَششٗع اىدضائش ٛخؼو ذَذٝذ أثش اىردشٝذ إى ٚصٗخح اىَؼْ ٗ ٜأٗالدٓ
اىقظش أٍش خ٘اص ٗ ٛال َٝذد أثش أٗالدٓ اىثاىغ ٗ ِٞاىفقشج اىثاّٞح ٍِ اىَادج  24فاُ ذَذٝذ اىردشٝذ إى ٚأٗالدٓ اىقظش ال ٝرٌ إال إرا
ماُ شاٍال أٝضا ىألً.

ولمـزيـد مـن المـعـلــومـات إتـصـلـوا عـلـى العـنـوان التـالــي
محكمة الصديقية الكائنة تحي جمال الديه.
محكمة يغمىراسه.
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